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Pazkoaldiko abestiak 
Zipristintzean: 
Zure saihets irekiari, Kristo, 
Biziaren ur-iturria dario 
honetxek dau munduko 
pekatu guztia garbitzen 
eta bizitzea barriztatzen. 

Hobenak dau gizakia menperatzen 
eta Kristok bere Arnasaz salbatzen; 
salbamen-iturrira abia gaitezen: 
iragarri daigun bizia ozen. 

 
Pazko ALELUIA: 

 
 
Jaunartzean: 
 
Gurekin egon, gurekin, Jauna, behar dogu-ta hitzegin: 
heldu da gaua, ilun-iluna. Gurekin egon, gurekin! 
 

Zertaz diharduzue hitzegiten bide guztian bihotz ilun? 
Hara, Jerusalenen gertatuaz: Jesus hil dela, harainegun. 
 

Kristok behar zituen jasan behar horreik guztiok jasan behar. 
Biztu ta halan eiten ospean sar betiereko ospean sar. 
 
Jesus Nazaretarra hitzez t'egitez profeta handi agertu zen 
apaiz t´agintariek, kondenatuz, gurutzean hil egin zuten. 
 
Bai zuek buru gogor zaretela profeta hitza sinisteko 
Mesiak guzti hori jasan behar zuen, aintzara iristeko. 
 
Ez al geneukan sutan gure barrua, idazleena azaltzean? 
Ta berehala jaikiz, Jerusalema itzuli ziren, itzuli. 
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Jaunartzerako abestia 
 
R/. Bizi da Jauna, bizi da!  
Bizi da Jauna, bizi da! 
Bizi da, bizi da, bizi da Jauna, 
bizi da gure artean! (bir) 
 
Pazko goizean hutsik dago hilobia. 
Biztu da Kristo, biztu, 
gure eguzkia: nagusi da argia! R/. 
 
Ilunpetatik berak gu atara gaitu; 
munduaren distira berak dau barritu:  
berak gaitu biztu.  R/. 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
OTOITZA 
 
Artzain ona zaitugun Jesus Jauna: 
zure ardiek entzun egiten deutsuela, 
ezagutu egiten zaituela eta 
jarraitu egiten deutsuela dinoskuzu. 
 
Entzun zaiguzala hainbeste iheslariren, 
errefuxiaturen eta ate-joka diharduenen oihuetan; 
ezagutu zaiguzala hareen aurpegi desitxuratuetan, 
eskale luzatzen daben euren eskuetan, 
lur-jota eta etsipenean aurkitzen diranengan. 
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R/. Bateoko urtean, Jauna, gaituzu 
     pekaturako hil ta zeuretzat biztu 
 
—Bateoagaitik, / eskerrik asko,   
 seme-alaba egin / gaituzulako. 
 
—Bateoan ginan / hil Jesusegaz   
 geroztik gaitezan / bizi beragaz. 
 
 
Aintzarako 
Jainkoaren aintza abesteko gure senide makaldu 
eta bazterreratuak gogoan izan eta aintzat har-
tzera eroan gaizala, harei gure ondasunetan 
leku eginez: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 

 
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
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—Hainbeste giza seme-alaba dago negarrez, edo 
negar ereiten; guztien bihotzetan egin daian 
oihartzun Jesusek bere ardiei zuzentzen deu-
tsen deiak, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Batez ere sinistunen ikusmen-entzumenak jarri 

daitezan zoli, Artzain Onaren deiari erantzu-
nez, senide behartsuen poz eta laguntzaile 
bihur daitezan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Egin-guran galduta, edo egin gura ez eta gel-

dian dagozenek ere Artzain Onaren deia en-
tzun eta euren bizikerea zuzendu daien, es-
katu deiogun Jaunari. 

 
—Bokazinoen alde: izan daiguzan testiguak eta 

duda-mudetan dagozanak adoretzen dakie-
nak, Eliza gaurkotua izan daigun, eskatu dei-
ogun Jaunari. 

 
—Hemen alkartu garenok ere entzun daigun Ar-

tzain Onak ebanjelioan, senide behartsuengan 
eta Elizbarrutiko IV. Ebanjelizatze Egitasmoan 
zuzentzen deuskun deia, eskatu deiogun Jau-
nari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
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behar; eta, sarritan, eliztarren euren eskutik. Ikasiko ete 
dogu testigu izaten eta beste siniskerak ere aintzat hartzen? 
 
 
Apostoluen Eginak liburutik   (Eg 13, 14. 43-52) 
 
 Egun hareetan, Paulo eta Bernabe Pergetik Pisidiako Antio-
kiara joan ziran. Eta zapatuz sinagogan sartu ziran eta han 
jesarri. 
 Judu askok eta Jainkoa gurtzen eben judu barri askok Paulo 
eta Bernaberi jarraitu eutseen; honeek, euren hitzez, Jain-
koaren graziari loturik irauteko adorea emoten eutseen. 
 Hurrengo zapatuan, ia herri osoa batu zan Jaunaren hitza 
entzuteko. Jentetza ha ikusirik, juduak bekaitzez bete ziran 
eta irainez egiten eutsoen kontra Paulok esaten ebanari. Or-
duan, Paulok eta Bernabek ausartsu esan eben: 
 «Zuei adierazo behar geuntsuen lehenengo Jainkoaren ber-
bea; baina hitza baztertu eta zeuen buruak betiko bizirako 
gaitzat ez dozuezan ezkero, jentilengana joko dogu. Hauxe 
agindu deusku-eta Jaunak: "Nazinoen argitzat ezarri zaitut, 
salbamena lurraren bazterreraino eroan dagizun"». 
 Hau entzutean, jentilak poztu egin ziran eta Jaunaren hitza 
goresten eben. Eta betiko bizirako ziranek sinestu egin eben. 
 Jaunaren hitza zabaltzen joian herrialde guzti haretan. Baina 
juduek andra handiki jainkozale batzuk eta herriko jauntxoak 
berotu ebezan, eta Paulo eta Bernaberen kontra erasoaldia 
sortu eben eta beren lurraldetik bota ebezan. Paulo eta Ber-
nabe, protesta lez euren oinetako hautsa hareen aurka as-
tindu eta Ikoniora joan ziran. Ikasleak, barriz, pozez eta Espi-
ritu Santuaz beterik gelditu ziran. 

Jaunak esana 
 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

Eragozpen falta barik bizi izan dan jarraipenak bere saria 
lortzen dau, eta hau ez da ikusten gitxi batzuen gauza lez, 
danena balitz lez baino. Entzun. 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
Ondo etorri, senideok, pazkoaldiko 4. domeka 
honetako elizkizunera. Artzain Onarena deitzen 
jako, eta bokazinoen alde eskatu daigula di-
nosku Elizeak. Prestatu gaitezan hauxe uler-
tzeko: inoiz ez da izan erreza Jesukristoren ja-
rraitzaile izatea: aurrean eabilia izan da. Baina 
bere frutua emon dau inguru guztietan. Gure-
tzat deigarri izan daitela eta, Berbiztuaren Espi-
rituaren indarrez, geu ere frutu emoile izan gai-
tezala. 
 
Sarrera-abestia 
 
R/. Biztu da Kristo: Aleluia! Guregan dago: Aleluia! 
 
—Jainkoak bait du gaur Kristo biztu: Aleluia! 
   Bere indarrez biztuko gaitu: Aleluia! Aleluia! 
 

ABESTU DAGIGUN DANOK misterio handiena: 
garaiturik heriotza Jesus Jauna berbiztu da. 
 

Aleluia, aleluia, hilobitik biztu Jauna (bir). 

 
Uraz zipristintzea 
Bateoko urak gogoratu gura doguz elizkizunaren 
hasieran, haretantxe egin ginan-eta bat Jesuse-
gaz, hilen artetik lehen biztuagaz. Bizibarritu 
gaizala ur honek: 
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Mundu eta gizarte senidekorragoak amesten doguz 
eta atara gaizuz bakotxa bere aldetik ibiltetik, 
zeure inguruan senideen artaldea osotzeko 
eta, zeu eredu, senideen alde bizia emoteko. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
AMAIERA ABESTIA… 
 

ZERU-LURREN ERREGINA: aleluia!, aleluia! 
Biztu jaku Jesus Jauna: Aleluia! 
 

—Zuregandik sortu dana: Aleluia. 
Hilobitik biztu da-ta: Aleluia! 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten eban 
lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmugileak 
lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen poza 
hartzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
ERANTZUN-SALMOA 

 
 

R/.  Jaunaren herri gara eta Haren larreko artalde. 
 
Lurtar guztiok, egin irrintzi Jaunari,   
zerbidu egizue Jauna pozetan,  
sartu zaiteze oihu alaiz haren aurrera. R/. 
 
Jakizue Jauna dala Jainko,   
Harek egin gaitu, harenak gara,  
haren herri eta haren larreko artalde. R/. 
 
«Ona da-eta Jauna,   
haren maitasuna betikoa,  
haren leialtasuna gizaldiz gizaldikoa».  R/. 
  

 
HITZAREN LITURGIA 

 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 
Apostoluek euren betebeharrean ez dabez irain gitxi jasan 
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GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
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Apokalipsia liburutik   Ap 7, 9. 14b-17 
 
 Nik, Joanek, gizatalde handi bat ikusi neban, inork konta 
ezin ahalakoa, nazino eta arraza, herri eta hizkuntza guztie-
tako jentez osotua, tronuaren eta Bildotsaren aurrean zutu-
nik, soineko zuriz jantzita eta palma-adarrak eskuetan. 
 Zaharretako batek esan eustan: «Honeek larrialdi handitik 
datozenak dira. Bildotsaren odolean garbitu dabez euren soi-
nekoak eta zuritu. Horregaitik dagoz Jainkoaren tronu au-
rrean, gau eta egun Hari gurtza emoten bere tenpluan, eta 
tronuan jesarrita dagoana hareekin biziko da. Ez dira gehiago 
gose, ez egarri izango, eta ez ditu eguzkiak, ez sargoriak 
joko, tronuaren erdian dagoan Bildotsak janarituko ditualako 
eta ur biziko iturrietara eroango. Eta Jainkoak begietako 
malko guztiak sikatuko deutsez». 

Jaunak esana 
 
 
Ebanjelioa 
 
Artzaina ez da ardien lepotik bizi dana, ardien 
alde bere bizia emoten dauan baino. Egin deio-
gun harrerea Artzain Onari, Aleluia abestuz, 
zutunik. 
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† Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburu-
tik   (Jn 10, 27-30) 
 
 Aldi haretan, Jesusek esan eban: «Nire ardiek 
entzuten dabe nire ahotsa; Nik ezagutzen ditut, 
hareek jarraitu egiten deuste, eta Nik betiko 
bizia emoten deutset: ez dira betiko galduko, 
eta ez deustaz inork ere eskutik kenduko. 
 Hareek emon deustazan nire Aita beste danak 
baino handiagoa da, eta ezin ditu inork ere 
kendu nire Aitaren eskutik. Aita eta biok bat 
gara». 

Jaunak esana 
 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 

Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzu-
tea, eta gure inguruko behartsuei laguntzea. 
Horren ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-
batzea: behartsuaren ondoan gagozela adieraz-
ten dogu. Hau Jesusengandik beragandik ikasi 
dogu. 
 
ESKARIAK 
 
† Jainkoak bere seme-alaba guztienganako begi-
ramena dauka eta danak zaintzen dauz. Azaldu 
deioguzan uste horretan gure eskariak: 


